
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
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Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2021 року                            Ужгород                                  № 125                                      

  

                               

Про надання та відмову у наданні  

дозволів на розробку проєктів  

землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок 

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, керуючись 

статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статей 12, 20, 92, 118, 121, 122 – 124, частини другої статті 134 

Земельного кодексу України, Законів України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну 

реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про 

землеустрій», «Про оренду землі»   
 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

1.1. Гр. Олійник Ірині Валеріївні земельної ділянки площею 0,0268 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по пров. Кошицькому, 1. 

1.2. Гр. Поповичу Тібору Георгійовичу земельної ділянки площею                     

0,0542 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Зеленій, 3. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з подальшою передачею їх в постійне користування:   

2.1. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛІБЕРТІ» 

земельної ділянки площею 0,1517 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку та прилеглої території по                                          

просп. Свободи, 25.  



2.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Проспект 

Свободи 1» земельної ділянки площею 0,3450 га для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                                            

просп. Свободи, 1. 

 

3. Відмовити у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок: 

3.1. Гр. Погоріляк Олександру Олександровичу земельної ділянки площею 

0,0380 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Капушанській, 136 «д», у зв’язку з 

відсутністю на земельній ділянці нерухомого майна. 

3.2. Фізичній особі-підприємцю Сокаль Любові Миколаївні земельної 

ділянки площею 0,0081 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Іштвана Сечені, 35/2 на підставі висновку управління містобудування та 

архітектури – виділення ділянки під розміщення будівель закладів торгівлі 

суперечить містобудівній документації. 

3.3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Стрільнична 

80» земельної ділянки площею 0,3043 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Стрільничній, 80 на підставі 

висновку управління містобудування та архітектури – оскільки на частину 

земельної ділянки наявне рішення міської ради. 

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського та постійну комісію з питань регулювання земельних 

відносин, містобудування та архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


